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 مَقدمة
 على والسالم والصالة ,يعلم مل ما نساناإل علم ,بالقلم معّل الذي هلل احلمد

 امليامني الغر لهآ وعلى ,نذيرا للعاملني ليكون الفرقان عليه نزلأ الذي رسوله

  .طهاراأل

 بني الذي التاريخ وكشف ملعرفة املهمة موراأل من الوثيقة تعد, بعد ماأ

 وعمد مستند وألنها ؛واحلدث املعلومة نستخرج منها اليت املادة ألنها ؛يديناأ

 يف مراأل هذا هميةأ ورغم الشديد لألسف ولكن .واملصلحني والباحثني الكتاب

 خالية عادية كورقةبل ُتعامل الوثيقة  ,املوضوع بهذا اهتمام يوجد ال جمتمعاتنا

 .الفائدة من

الوثائق  قسم العامة الغطاء كاشف مؤسسة ومجعت سعت وغريه هذا فمن

 صدارإو وتصنيفها فهرستها على العمل ومّت ,الوثائق ذهه من املاليني رشفةاألو

 من خمتلفة فصول من ةنتكّوم الوثائق نصوص من قسامأ على ويحت اتموسوع

 الثاني اجلزء ثم ,منها ولاأل اجلزء طبع ومّت ,وغريها جازاتإو مراسالت

 ,يرانيةاإل العراقية بالعالقات الثالثاجلزء و حبمدون, املسيحي ؤمراملب املختص
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, واخلامس املقدسة الكاظمية العتبة طبعته اليت املقدسة العتبات بوثائق والرابع

 . احلاوي على جمموعة من الوثائق املختلفة

 يف مؤمر دِقُع حيث ,صعدةاأل خمتلف يف عامليًا ًارواج اتاملوسوع هذه ولقْت

 املراكز عليها قبلتأو ات,املوسوع من الثاني اجمللد حيتويه ما ملناقشة بريوت

 . والباحثني ابوالكّت العلمية

ولقد قمنا بطباعة هذا اجلزء من املوسوعات إمامًا للفائدة املتوخاة منه, 

 .وإنضاجًا للمؤمر املنعقد تكرميًا لسيد العلماء آية اهلل السيد علي نقي النقوي 

 املوجودة الوثائق كل يستقبل الوثائقي بقسمها املؤسسة نأ ىلإ التنويه بحنو

 . وأرشفتها وحفظها صيانتها يتم لكي الكريم القارئ عند

 . سوعةوامل هذه صدورعلى  عانناأ من لكل والدعاء بالشكر تقدمنو

 

 

 

   قسم الوثائق واألرشفة                                                                       

 كاشف الغطاء العامةمؤسسة 



 
 

 

 

 

 الفصل األول

 ترمجة سيد العلماء

 السيد علي النقوي 
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 (1ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )

 (1851رقم الوثيقة )
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 (2ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )

 (1851رقم الوثيقة )
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 (1ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )

 (1851رقم الوثيقة )
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 (4العلماء )ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز 

 (1851رقم الوثيقة )
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 (8ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء ) 
 (1851رقم الوثيقة )
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 (6ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )

 (1851رقم الوثيقة )
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 (7ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )

 (1851الوثيقة )رقم 
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 ترمجة حياة 
 علي نقي بن ممتاز العلماء السّيد

 كما كتبها هو خبطِّه 

F 

احلمد هلل الذي أكرمنا باهلدى، وجعلنا من أّمة خري الورى، والصالة 
 على نبّيه املصطفى، وآله مصابيح الدجى، وبعُد:

فقد سألين بعض من جيب علّي إجابة سؤله من الّسادة العلماء  
أن أذكر له نبذة  -جعله اهلل من أنصار الدين ، ومحاة الشرع املبني -األفاضل، 

من شؤون حياتي، وترمجة أحوالي، حّتى تكون تذكرًة باقية، وإحدوثًة 
خالدًة، فنزلت على حكمه، وإْن كنت أرى من قصور شأوي، وسقوط 

ماال استحق معه لذلك، ومن أنا؟ حّتى ُيعين بشأني، وُيبحث عن خطري 
قليل البضاعة،  أمري ومئالي، وهل أكون اال امرًء أحوالي، ويسأل عن مبدأ

ساقط العزمية، كثري العثار ،حلس زاوية، وعقيد حاجة وافتقار، )ومن يسأل 
 الصعلوك أين مذاهبه(، ولكن حيث ُسئلُت وجب علّي اإلجابة، ومن اهلل

 استمّد املعونة والتوفيق. 

 نسب السّيد  املرتجم له:

أّما نسيب فهو ينتهي بثماٍن وعشرين واسطًة اىل اإلمام اهلمام علّي النقي 
 اهلادي سالم اهلل عليه واليك بيانه:

أضعف العباد علّي نقي بن ممتاز العلماء الثاني، السّيد أبو احلسن )دام 
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لسيد حمّمد إبراهيم، بن ممتاز العلماء السيد حمّمد ظّله(، بن سّيد العلماء الثاني ا
تقي، بن سّيد العلماء السّيد حسني بن العالمة اجملتهد الكبري السّيد دلدار علي، 
بن حمّمد معني، بن عبد اهلادي بن إبراهيم، بن طالب، بن مصطفى، بن 

بن حممود، بن إبراهيم، بن جالل الدين، بن زكريا، بن جعفر، بن تاج الدين، 
نصري الدين، بن علم الدين، بن علم الدين، بن شرف الدين، بن جنم الدين، 

بن أبي علي، بن أبي يعلى حمّمد بن طالب محزة بن حمّمد، بن  بن علي،
 الطاهر بن جعفر، بن اإلمام علي النقي اهلادي سالم اهلل عليه.

 :فيها هجرة  السّيد املرتجم له من اهلند اىل النجف ، وشروعه يف الدراسة

ثالث  ،هـ1121لعشرين من رجب احلرام سنة ولدت يوم السادس وا
(، عاصمة العلم ويف بلدة )لكهن من اهلجرة، وثالمثائةوعشرون بعد ألف 

والتشيع يف بالد اهلند، ومّلا كنت ابن ثالث سنني وأشهر سافر بي السّيد والدي 
سنني ملتقطًا هـ فبقي فيها مخس 1117)دام ظّله( اىل النجف األشرف سنة

، ونشأت هناك يف جوار باب عن أصداف صدور العلماء واألعالم فوائد العلم
املدينة، )واحلمد هلل(،  فلّما بلغت سبع سنني رأى أن يشرع يف تعليمي بيوم 

، وكان العالمة الورع السيد حمّمد ˆ سعيد فأتى بي اىل مشهد أمري املؤمنني
على مصاله، يريد صالة الظهر  علي الشاه عبد العظيمي وقتئٍذ جالسًا

باجلماعة، فسأله السّيد والدي أن يبدأ بتعليمي تيّمنًا بأنفاسه الشريفة، فعلَّمين 
والصالة قائمة  )بسم اهلل الرمحن الرحيم(، وحنن جتاه الضريح املقدَّس،

بصفوفها وراء السّيد اجلليل، ومنذ ذلك اليوم واضب السّيد بنفسه على 
قتًا من الفراغ، وسلك بي منهجًا كان هو املؤسس له، فضرب لي و تعليمي،

فسار بي سريًا حثيثًا، قّلما يسري الطالب مثله، حّتى أّني يف طّي ستة أشهر 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  15
 جج

فرغت من القران اجمليد، وبعض الكتب الفارسية، بكلِّ ضبط وإتقان، 
ودخلت يف النحو والتصريف، وكان يف كّل من يومي اخلميس واجلمعة ُيلقي 

سئلة فيما قرأته يف أّيام األسبوع مع ما يتعّلق بها من الفروع واألشباه اليت عليَّ أ
يناط خترجيها بّقوة الفطنة والذكاء، فكنت أجيب فيها، مبا ساعدني عليه الفكر ، 

فيما حيّق ملثلي أن يقصر عنه؛ لصعوبته كان هو  ،، ورّبما أقف فيهاواحملافظة
له منِّي شيء من التفريط والتقصري  )دام ظّله( يوقفين عليه، واْن تراءى 

فهنالك الزجر والتنديد والبأس الشديد، اىل أن أكون انا اجمليب عنه جوابًا 
حتى يكون  ،ضا به، واإلقرار أكتبه حتت سؤالهصحيحًا، فإذا رأيت منه الر

تذكرة فيما يأتي، فجمع عندي من ذلك كتب مدّونة، وقد رأيت لذلك يف 
الزيادة يف قّوة الفطنة، وتشحيذ الفكرة، واإلتقان يف نفسي أثرًا كبريًا من 

 الضبط، احملافظة والتمّرن على التأليف والتصنيف. 

من مسلكه اخلاّص يف تدريسي أنه مل يدعين أمسع وهو يقرر مطلب 
الكتاب، بل ألزمين أن أقرأ العبارة، وأبّين معناها ومفادها، والغرض منها، 

ة، فإْن كان صحيحًا بنظره أمضاه، واْن كان به حسب ما فهمت يف أثناء املطالع
خطأ أمرني  باملراجعة ثانيًا، اىل أْن أكون أنا املبّين للمطلب، نعم لو كان من 
املطالب الصعبة املستعصية اليت ال ميكن ملثلي أن حيّل عقدتها بّينها بنفسه، حّتى 

كلمة غري أنه رّبما ميضي الوقت كّله، ويتّم الدرس وهو مل يتكّلم فيه ب
اإلمضاء، واألمر بالتأّمل واملراجعة، فبذلك أوجَد يف نفسي ملكة استخراج 
املطالب املشكلة من العبارات الصعبة، بقّوة املطالعة، ثم ملكة التقرير، وبيان 
املطلب العلمّي على حنو يفهم املخاطب، فكأّنه يف حني أّنه يدرُّسين كان 

و )دام ظّله( بذلك املنهج وهذا، حاول جيعلين مستعّدًا للبحث والتدريس، فه
أْن جيعلين مصنِّفًا ومدرِّسًا يف وقٍت واحٍد، ومل أزل مالزمًا له غدوًة وعشّيًا، 
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هـ 1112يف حني إقامته بالعراق، ومن بعد رجوعه اىل اهلند، وهو يف صفر سنة 
حّتى قرأت عليه كّل ما قرأت من العلوم، من النحو والتصريف واملنطق 

واهليئة والفقه واألصول، ومل يبعثين يومًا اىل أستاذ سواه، حّتى  واحلكمة
عندما كنت أتعلَّم حروف اهلجاء املفردة، فهو بنفسه الشريفة كان يهتمُّ بي، يف 

الّلهم اال األدب فاّنه أمرني باحلضور فيه على زميله  كّل األدوار، وكّل الفنون،
( ابن العلم الشهري املفيت السيد حمّمد العّلامة املفيت السيد حمّمد علي )دام ظّله

 عّباس آل احملدث السّيد نعمة اهلل اجلزائري )قّدس سّره(.   

وما كان من قراءتي على البعض اال جّلة من الفقهاء واألعالم باهلند 
على ما ستأتي  اإلشارة اليه، فإّنما كان التزامًا بقانون املدرسة، الذي يوجب 

جملس حبثها ألبته، وكان من آثار ما سلكه بي من  على تالميذها احلضور يف
املناهج أّنى طويت مراحل الدروس السطحّية وأخذت الشهادات العالية من 

ظهر يف البني من  كبار مدارس اهلند وجّلتها وأنا ابن عشرين سنة، ولوال ما
قبل  الغايةالعراقيل اليت عطَّلتين يف خالل  ذلك زهاء ثالث سنني لكنت أبلغ 

ا األوان مبدٍّة طويلة، ولكّن األمور مرهونة بأوقاتها، واألشياء جتري على هذ
 مقاديرها، واألمر هلل وحده .

على نفسه أْن ال يبعثين اىل أستاذ سواه على ما ذكرت،  كان السيد آىل
ولكن دعته املصاحل الشّتى من بعد ذلك اىل أن يدخلين يف بعض املدارس 

املشتهرة  السلطانيةالعلمية، حّتى أنال منها الشهادات الثمينة، فدخلت اجلامعة 
، وحضرت على أكرب أساتذتها العالمة حّجة ونهبسلطان املدارس يف لك

)قّدس اهلل سّره( فسمعت منه شطرًا من أصول  اإلسالم السيد حمّمد باقر
ودخلت  ) قّدس سّره(، الكايف، وطهارة الرياض، وفرائد شيخنا األنصارّي

)مشارع الشرائع(، فحضرت لدى أستاذها األكرب  اجلامعة الناظمّية املسّماة:
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اعظني( )دام العالمة املصلح الشهري السّيد جنم احلسن مؤسس )مدرسة الو
وقرأت لديه  ظّله(، ومسعت منه أيضًا شطرًا قلياًل من الرياض والرسائل،

أيضًا من كتب اهليئة كتاب )التصريح يف شرح التشريح(، وعرضت على 
وأدَّيت أيضًا االمتحان يف الكلّية  .االمتحان يف كّل منهما ثالث سننيمسرح 

و،  فكان نهى العربية أيضًا يف لكّية العظمويف الكل العربّية ببلدة )إله آباد(،
جمموع ما أدَّيت من االمتحانات مثانية، وكان من فضل اهلل عليَّ ولطفه أني يف 

شركاء االمتحان، فلّقبت من تلك  (1)كلِّها نلت قصب السبق، وسبقت على
املدارس حسب قواعدها بألقاب: سند األفاضل، وصدر األفاضل، 

مل، وفاضل األدب .وأخذت يف التدريس وممتاز األفاضل، والعا والفاضل،
ومن لطف اهلل سبحانه عليَّ أن جعل قلوب الطالب  ،(2)منذ مبادئ أمري

تهوي الّي حّتى أّني من بعد إمتام الدروس املرسومة يف اهلند، واختصاصي 
بالتدريس مّدة سنة أو أكثر لرّبما باحثت  يف يوم واحد أكثر من مخسة عشر 

كاملنطق، والفقه واألصول، واألدب حتى إنَّ السَّيد أبي  درسًا من فنون متباينة
( 1))دام ظلُّه( خاف عليَّ من كثرة االشتغال، فلربَّما منعين إرشادا، وكاد أْن

 ينهاني مولوّيًا. 

ومّلا أنهيت الدروس السطحّية اىل الرسائل واملكاسب يف تلك البالد 
وأدَّيت االمتحانات ساعدني يف التوفيق اإلهلي على املهاجرة اىل النجف 

                                                           

: )َسَبَق فسه : روي عن أمري املؤمنني قولهإن الفعل )سبق( ال يتعدى باحلرف، بل يتعّدى بن .1
 .اْلِكَتاُب اْلَمْسَح َعَلى اْلُخفَّني(

 ، بل يقال: بدايات.مريال يقال: مبادئ ا .2

، ولذا مل ترد يف الكتاب اال جمردة عنه، قال إْن( اال شذوذًاال تأتي  بعده ) إّن الفعل )كاد( .1
َيَكاُد َزْيُتَها }، (17إبراهيم : ) {َوَلا َيَكاُد ُيِسيُغه}، (21البقرة : ) {َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف}تعاىل: 
 (.75النساء : ) {َلا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن}، (18النور : ) {ُيِضيُء
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األشرف، فزممت ركاب السفر، وشددت رحال الطلب، وخرجت من بلدي 
ووصلت  هـ،1148مودعًا لألهل واإلخوان، ليلة األحد الثالث من شعبان سنة

ىل النجف األشرف بعد التشّرف بزيارة مشهد الكاظمني والعسكريني )سالم ا
اهلل عليهم(، ومشهدي الطف )على صاحبيهما السالم(، يوم الثالثاء السادس 
والعشرين من الشهر نفسه، وكانت عطلة عاّمة يف األحباث، ألجل قرب شهر 

عقائد ابن رمضان فبقيت. ويف شهر رمضان الَّفت رساليت )كشف النقاب عن 
عبد الوهاب(، وقد جعلها اهلل مرضية عند الناس مجيعًا، وسببًا ملعرفة الناس 

 وحسن ظنِّهم بي.

ومن التاسع من شهر شوال أخذت يف حتصيل العلم بسعي متواصل، 
وجهد مستمرٍّ، اىل اليوم، واحلمد هلل، فقرأت الدروس السطحّية يف الرسائل 

المة عمدة العلماء احملققني حّجة اإلسالم واملكاسب والكفاية على أستاذي الع
النجفّي )دام ظله(، صاحب احلاشية  مني املريزا أبو احلسن املشكييّنواملسل

 على الكفاية. وحضرت لديه أيضًا يف خارج حبثه بكتاب الصالة. 

وحضرت يف خارج األصول حبث آية اهلل العظمى إمام احملققني شيخنا 
لنائيين )متَّع اهلل املسلمني بطول بقائه(، ومن األعظم املريزا حمّمد حسني ا

حسن االتفاق أْن صادف أوَّل حضوري لديه شروع دورته يف مباحث األلفاظ، 
على االستمرار، اال  1فقد أدركت دورته األصولية هذه من أوَّهلا اىل احلال

 نادرًا يف بعض الليالي إذا صادفين  مانع سفر وحنوه. 

وشطر من األدّلة العقلّية ونبذة من كتاب  وحضرت يف مباحث األلفاظ
الطهارة جملس حبث رئيس الشيعة، واملرجع يف أحكام الشريعة آية اهلل يف 

                                                           

 .: اىل احلال، وال يقال: اىل اآلنيقال .1
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العاملني السّيد أبو احلسن األصفهاني )دام ظلُّه(. وقلياًل من حبث الفقه 
واألصول حلضرة مقدام احملققني وواحد السالطني  الشيخ ضياء الدين العراقي 

  ايَّام إفاضاته(. )أدام اهلل

اللهم هؤالء مشاخيي فجِزهم عنِّي خري جزاء احملسنني وآِتهم احلسنى يف 
 الدنيا والدين.

  :م لهجمؤلَّفات السّيد املرت

أّما ما برز مّني من مؤلَّفات، فمنها ماكتبته وأنا باهلند. ومنها ما كتبته بعد 
 تشرُّيف بالنجف األشرف   

أّما القسم األّول: فمنه رسالة )البيت املعمور يف عمارة القبور( رّدًا على 
الوهابيني، )روح األدب يف شرح المية العرب(، )فرياد مسلمانان(، جمموعة 
مناشري ومقاالت ضافية، واالستغاثة بالعامل اإلسالمّي، وهذه الثالثة 

 (1)تذكرة السلف( وهياالسالمّية باهلند. ) اللغةمطبوعات، وهي بلغة )اردو( 
كتاب يف ترمجة جدِّي األكرب  العّلامة املؤسس السّيد دلدار علي )قّدس 
سّره(، نشر كثري منها يف بعض صحف اهلند. )أوراق الذهب يف استدراك ما 

عن صاحب )اوراق الذهب( يف ترمجة جدِّنا  العّلامة الوحيد  فات وذهب(،
بالعربية. رسالة يف حكم إنتقاض سّيد العلماء السّيد حسني )قّدس سّره( 

التيمم بداًل عن الغسل باحلدث األصغر. )تواريخ األعالم(، وهي جمموعة 
لطيفة يف تواريخ والدات ووفيات العلماء األعالم، واألفاضل الكرام. هذه 
عدا ما أشرنا اليه من كتب دراسية يف النحو التصريف، مجعناها من األسئلة 

 املبادئ العربية.  قراءةبواألجوبة عند اشتغالنا 
                                                           

 كذا يف األصل، والصحيح: )وهو(. .1
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وأّما القسم الثاني فمنه: )كشف النقاب( عن عقائد ابن عبد الوهاب، 
وهو أوَّل ما ألَّفته يف النجف األشرف، وقد تقدَّم ذكره، طبع يف املطبعة 

)السيف املاضي( على عقائد األباضّي يف زهاء  احليدرية بالنجف األشرف.
لتصوير. )تراجم مشاهري علماء صفحة. )شنف النضري( يف مسألة ا 181

اهلند(. )الردود القرآنّية على الكتب املسيحّية( يف الرد على النصارى. )إقالة 
( السورية طبعت بالنجف. التنزيهالعاثر يف إقامة الشعائر( رّدًا على رسالة )

)مطارحة علمّية( وهي ما جرى من املراسالت بيين وبني أحد الفقهاء األعالم 
رساليت )إقالة العاثر(. رسالة يف  االجتهاد والتقليد من تقريرات حول مواضيع 

 حبث آية اهلل السّيد األصفهاني )دام ظّله(. مباحث األلفاظ من تقريرات
 حبث شيخنا األعظم النائيين )دام ظلُّه(، جمّلد تاّم. مباحث االدّلة العقلّية 
)جمموع ديوان  ئة.من تقريراته )دام ظّله( برز منها جزء إىل أواخر الربا 

البقيعيات( مجعت فيه ما قيل يف فاجعة البقيع من املنظوم واملنثور. )نظرات 
على كتاب السفور واحلجاب( لآلنسة نظرية زين الدين السورية. )تاريخ 

)اهلدى(  وفيات الشيعة( برز منها زهاء جملدين، ونشر منها شيء كثري يف جملة
الصالة آلية اهلل األصفهاني. أقرب اجملازات االسالمّية بالعمارة. تقريرات حبث 

صحيفة مل يتّم.  111اىل مشايخ اإلجازات، برز منه جملد ضخم يزيد على 
)أصول الدين والقرآن( رسالة بلغة )اردو( اهلندّية. )نظرات حّباثة يف األخبار 
الثالثة( كبتها ردًَّا على السّيد رشيد رضا املصري صاحب جملة )املنار( يف 

أقضاكم  :i، وقوله (1)بابها( ˆ )أنا مدينُة العلم، وعلي :i ره لقولهإنكا

                                                           

اْلَأْنَصاِريِّ َعْن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َساِلٍم قال  :i اشارة اىل احلديث املروي عن رسول اهلل .1
َقاَل  i ِفي َحِديٍث َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ˆ اْلُحَسْيِن ْبِن َأِبي اْلَعَلاِء َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّهَأِبيِه َوَعاِصٍم َو

َأْنَت َباُبَها َفَمْن َأَتى ِمَن اْلَباِب َوَصَل. َيا َعِليُّ َأْنَت َباِبَي َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم، َو َيا َعِليُّ ˆ ِلَعِليٍّ
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. )الشعائر احلسينّية يف (2)، وقول اخلليفة الثاني: لوال علي هللك عمر(1)علي
                                                                                                                                            

ِصْل ِإَليَّ، َو َمْن َأَتى اللََّه ِمْن ِسَواَي َلْم الَِّذي ُأوَتى ِمْنُه، َو َأَنا َباُب اللَِّه َفَمْن َأَتاِني ِمْن ِسَواَك َلْم َي
 . َيِصْل ِإَلى اللَّه

: َأنَُّه قال: ِلاْبِن َأِبي َلْيَلى َأ َتْقِضي َبْيَن النَّاِس َيا َعْبَد ˆروي عن َأِبي َعْبِد اللَِّه  اشارة اىل ما .1
ْنِزُع َماًلا ِمْن َيِد َهَذا َفُتْعِطيِه َهَذا؟ َو َتُحدُّ َهَذا؟ ،َقاَل: َت الرَّْحَمِن؟ قال: َنَعْم َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه

َتْنِزُع اْمَرَأَة َهَذا َفُتْعِطيَها َهَذا؟ قال: َنَعْم ،قال: ِبَما َذا َتْفَعُل َذِلَك ُكلَُّه؟ قال: َو ؟َتْحِبُس َهَذاَو
؟ قال: َلا، قال: َفَما َلْم َتِجْدُه ِفي ِكَتاِب َتاِب اللَِّهُه َتِجُدُه ِفي ِكٍء َتْفَعُل ِبِكَتاِب اللَِّه ؟قال: َأ كّل َشْي

َو ِفي  ،ٍء َتِجُدُه ِفي ِكَتاِب اللَِّه قال: َوكّل َشْي iاللَِّه َفِمْن َأْيَن َتْأُخُذُه؟ قال: ِمْن ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه 
قال: َعْن  i َأَخْذُتُه ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه؟ قال: َلا، َو َما َلْم َأِجْدُه ِفيِهَما i ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه

َوَطْلَحَة، َوالزَُّبْيِر، َوَعدََّد ِرَجاًلا  ،ˆَوَعِليٍّ  ،ُعْثَماَنَو قال: َعْن َأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر ، ؟َأيِِّهْم َتْأُخُذ
؟ قال: َلا، قال: َفِإَذا اْخَتَلُفوا َفِبَقْول َمْن ٍء َتْأُخُذُه َعْنُهْم َتِجُدُهْم َقْد َأْجَمُعوا َعَلْيِه قال: َفُكلُّ َشْي

ُتَخاِلَف اْلَباِقنَي قال:  َتْأُخُذ ِمْنُهْم؟ قال: ِبَقْوِل َمْن َرَأْيُت َأْن آُخَذ ِمْنُهْم َأَخْذُت، قال: َو َلا ُتَباِلي َأْن
قال: ُربََّما َخاَلْفُتُه ِإَلى َغْيِرِه ِمْنُهْم،  ِفيَما َبَلَغَك َأنَُّه َقَضى ِبِه؟ ˆقال: َفَهْل ُتَخاِلُف َعِلّيًا  ؟َلا

َساَعًة َيْنُكُت ِفي اْلَأْرِض، ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَقاَل َيا َعْبَد الرَّْحَمِن َفَما َتُقوُل  ˆَفَسَكَت َأُبو َعْبِد اللَِّه 
َبْيَن َيَدِي اللَِّه، َوقال: َأْي َربِّ ِإنَّ َهَذا َبَلَغُه  ِبَيِدَك َو َأْوَقَفَك iَيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا َأَخَذ َرُسوُل اللَِّه 

 i َعنِّي َقْوٌل َفَخاَلَفُه قال: َوَأْيَن َخاَلْفُت َقْوَلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه؟ قال: َأَلْم َيْبُلْغَك َقْوُلُه
 iْوَلُه َأ َلْم ُتَخاِلْف َقْوَل َرُسوِل اللَِّه قال: َنَعْم قال: َفِإَذا َخاَلْفَت َق ˆ ِلَأْصَحاِبِه: َأْقَضاُكْم َعِليٌّ

 َفاْصَفرَّ َوْجُه اْبِن َأِبي َلْيَلى َحتَّى َعاَد َكاْلُأْتُرجَِّة َو َلْم ُيِحْر َجَوابًا.

َأْحَكَم ُهَو يقول: َيا ْعُت ُغَلامًا ِباْلَمِديَنِة َوَعاِصِم ْبِن َحْمَزَة السَُّلوِليِّ قال: َسِماشارة اىل رواية  .2
اْلَحاِكِمنَي اْحُكْم َبْيِني َو َبْيَن ُأمِّي، فقال: َلُه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َيا ُغَلاُم ِلَم َتْدُعو َعَلى ُأمَِّك؟ 

َتَرْعَرْعُت  َفَلمَّا فقال: َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنََّها َحَمَلْتِني ِفي َبْطِنَها ِتْسَعَة َأْشُهٍر َو َأْرَضَعْتِني َحْوَلْيِن،
َوَزَعَمْت َأنََّها َلا َتْعِرُفِني،  َيِميِني َعْن ِشَماِلي َطَرَدْتِني، َواْنَتَفْت ِمنِّي،ُت اْلَخْيَر ِمَن الشَّرِّ، َوَوَعَرْف

اِم، قال: َفَأَتْوا ، فقال: ُعَمُر َعَليَّ ِبُأمِّ اْلُغَلال: ِفي َسِقيَفِة َبِني ُفَلاٍنفقال: ُعَمُر َأْيَن َتُكوُن اْلَواِلَدُة ؟ق
ُغَلاٌم َوَأنَّ َهَذا اْلُغَلاَم  ِبَها َمَع َأْرَبَعِة ِإْخَوٍة َلَها، وَأْرَبِعنَي َقَساَمًة َيْشَهُدوَن َلَها َأنََّها َلا َتْعِرُف الصَِّبيَّ،

ٌة ِمْن ُقَرْيٍش َلْم َتَتَزوَّْج َقطُّ، َوَأنَّ َهِذِه َجاِرَي ُيِريُد َأْن َيْفَضَحَها ِفي َعِشرَيِتَها، ،ُمدٍَّع َظُلوٌم َغُشوٌم
َحَمَلْتِني  َوَأنََّها ِبَخاَتِم َربَِّها، فقال: ُعَمُر َيا ُغَلاُم َما َتُقوُل؟ فقال: َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َهِذِه َواللَِّه ُأمِّي

َيِميِني ِمْن ُت اْلَخْيَر ِمَن الشَّرِّ، َوْعُت َو َعَرْفِفي َبْطِنَها ِتْسَعَة َأْشُهٍر َوَأْرَضَعْتِني َحْوَلْيِن، َفَلمَّا َتَرْعَر
 ؟َيا َهِذِه َما يقول: اْلُغَلاُمَزَعَمْت َأنََّها َلا َتْعِرُفِني فقال: ُعَمُر اْنَتَفْت ِمنِّي، َوِشَماِلي، َطَرَدْتِني َو
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العراق(. )بغية املرتاد يف شرح جناة العباد( مل يتّم. )حملات على كتاب )الفتاة 

                                                                                                                                            

َما َوَلَد َما َو iَوَحقِّ ُمَحمٍَّد  ،َن َتَراُها َعْيالَِّذي اْحَتَجَب ِبالنُّوِر، َفَلَيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َو َفَقاَلْت
، َوَلا َأْدِري ِمْن َأيِّ النَّاِس ُهَو، َوِإنَُّه ُغَلاٌم ُمدٍَّع ُيِريُد َأْن َيْفَضَحِني ِفي َعِشرَيِتي، َوِإنِّي َأْعِرُفُه

، فقال: ُعَمُر َأ َلِك ُشُهوٌد َفَقاَلْت: َنَعْم َهُؤَلاِء، َوِإنِّي ِبَخاَتِم َربِّي َجاِرَيٌة ِمْن ُقَرْيٍش َلْم َأَتَزوَّْج َقطُّ،
ِتَها، َوَأنَّ َفَتَقدََّم اْلَأْرَبُعوَن اْلَقَساَمَة َفَشِهُدوا ِعْنَد ُعَمَر َأنَّ اْلُغَلاَم ُمدٍَّع ُيِريُد َأْن َيْفَضَحَها ِفي َعِشرَي

وَأنََّها ِبَخاَتِم َربَِّها فقال: ُعَمُر ُخُذوا َهَذا اْلُغَلاَم َواْنَطِلُقوا  َهِذِه َجاِرَيٌة ِمْن ُقَرْيٍش، َلْم َتَتَزوَّْج َقطُّ،
، َفِإْن ُعدَِّلْت َشَهاَدُتُهْم َجَلْدُتُه َحدَّ اْلُمْفَتِري، َفَأَخُذوا َحتَّى َنْسَأَل َعِن الشُُّهوِدِبِه ِإَلى السِّْجِن 

ِفي َبْعِض الطَِّريِق َفَناَدى اْلُغَلاُم َيا اْبَن  ˆ َلقَّاُهْم َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَياْلُغَلاَم ُيْنَطَلُق ِبِه ِإَلى السِّْجِن، َفَت
ِإنَِّني ُغَلاٌم َمْظُلوٌم َوَأَعاَد َعَلْيِه اْلَكَلاَم الَِّذي َكلََّم ِبِه ُعَمَر ُثمَّ قال: َوَهَذا ُعَمُر  iَعمِّ َرُسوِل اللَِّه 

َردُّوُه قال: َلُهْم ُعَمُر َأَمْرُت ِبِه ِإَلى  ُردُّوُه ِإَلى ُعَمَر َفَلمَّا ˆ قال: َعِليٌَّقْد َأَمَر ِبي ِإَلى اْلَحْبِس ف
َأْن َنُردَُّه ِإَلْيَك،  ˆالسِّْجِن َفَرَدْدُتُموُه ِإَليَّ؟ َفَقاُلوا: َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َأَمَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب 

مِّ فقال: َعَليَّ ِبُأ ˆَأْمرًا َفَبْيَنا ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َأْقَبَل َعِليٌّ  ˆ ُقوُل َلا َتْعُصوا ِلَعِليٍَّأْنَت َتَناَك َوَسِمْعَو
ِلُعَمَر َأ َتْأَذُن ِلي  ˆَيا ُغَلاُم َما َتُقوُل َفَأَعاَد اْلَكَلاَم فقال: َعِليٌّ  ˆفقال: َعِليٌّ  ،اْلُغَلاِم َفَأَتْوا ِبَها

يقول: َأْعَلُمُكْم  iَقْد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َكْيَف َلا، َوَأْن َأْقِضَي َبْيَنُهْم فقال: ُعَمُر ُسْبَحاَن اللَِّه و
َأْرَبُعوَن َقَساَمًة َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب، ُثمَّ قال: ِلْلَمْرَأِة َيا َهِذِه َأَلِك ُشُهوٌد َقاَلْت َنَعْم َفَتَقدََّم اْل

َلَأْقِضَينَّ اْلَيْوَم ِبَقِضيٍَّة َبْيَنُكَما ِهَي َمْرَضاُة الرَّبِّ ِمْن َفْوِق  ˆَفَشِهُدوا ِبالشََّهاَدِة اْلُأوَلى فقال: َعِليٌّ 
َهُؤَلاِء ِإْخَوِتي، فقال:  َقاَلْت: َنَعْم ؟مَّ قال: َلَها َأ َلِك َوِليٌُّث iَعْرِشِه َعلََّمِنيَها َحِبيِبي َرُسوُل اللَِّه 

َأْمُرَك ِفيَنا َوِفي ُأْخِتَنا  iَفَقاُلوا َنَعْم َيا اْبَن َعمِّ ُمَحمٍَّد  ؟يُكْم َو ِفي ُأْخِتُكْم َجاِئٌزِلِإْخَوِتَها َأْمِري ِف
ْد َزوَّْجُت َهَذا اْلُغَلاَم ِمْن ُأْشِهُد اللََّه َو ُأْشِهُد َمْن َحَضَر ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َأنِّي َق ̂ َجاِئٌز فقال: َعِليٌّ

ٌر ِبَها ،َفَصبََّها ِفي َهِذِه اْلَجاِرَيِة ِبَأْرَبِعِماَئِة ِدْرَهٍم َو النَّْقُد ِمْن َماِلي، َيا َقْنَبُر َعَليَّ ِبالدََّراِهِم، َفَأَتاُه َقْنَب
 -َيْعِني اْلُغْسَل  -ِبَك َأَثُر اْلُعْرِسَتْأِتَنا ِإلَّا َوا َلَها ِفي َحْجِر اْمَرَأِتَك، َوَيِد اْلُغَلاِم، قال: ُخْذَها َفُصبَّ

لنَّاَر النَّاَر، َفَقاَم اْلُغَلاُم َفَصبَّ الدََّراِهَم ِفي َحْجِر اْلَمْرَأِة ُثمَّ َتَلبََّبَها فقال: َلَها ُقوِمي، َفَناَدِت اْلَمْرَأُة ا
اللَِّه َوَلِدي َزوََّجِني ِإْخَوِتي َهِجينًا ِني ِمْن َوَلِدي َهَذا، َوُتِريُد َأْن ُتَزوَِّج i َيا اْبَن َعمِّ ُمَحمٍَّد

 –اللَِّه َو -، َو َأْطُرَدُه، َو َهَذا َفَوَلْدُت ِمْنُه َهَذا اْلُغَلاَم، َفَلمَّا َتَرْعَرَع َو َشبَّ، َأَمُروِني َأْن َأْنَتِفَي ِمْنُه
َناَدى ُعَمُر َوا َأَخَذْت ِبَيِد اْلُغَلاِم َواْنَطَلَقْت، َو َوَلِدي، قال: ُثمَّ َوَلِدي، َوُفَؤاِدي َيَتَقلَّى َأَسفًا َعَلى

 ُعَمَراْه َلْو َلا َعِليٌّ َلَهَلَك ُعَمر.
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القلم(، وهي  . )رشحات(1)والشيوخ( لآلنسة نظرية زين الدين السفورّية
جمموع مقاالت دينّية، ُنشرت منِّي يف الصحف واجملالت اهلندّية. )الظّل الظليل 
يف املكاتيب واملراسيل(، وهو جمموع ما دار بيين وبني مجلة من األعالم من 
املكاتيب العربية متضّمنة لنكات من البالغة واألدب. )حاشية االدّلة العقلّية 

استفدتها من حبث شيخنا العّلامة املشكيين )دام  من الكفاية(، وفيها فوائد
 عاله(. )تعليقات على املكاسب( كذلك.  

اىل غري ذلك من احلواشي غري مدّونة ومقاالت ضافّية منشورة 
ومالحظات انتقادّية على الكتب اليت طالعتها مّما ال يسعين اآلن بيانه، وإنِّي 

ين للعلم، والعمل والقيام أعرتف بالتقصري، وأسال اهلل سبحانه أن يوّفق
ّنه أرحم إ Š ، واله املعصومنيi بواجب الدين من نشر آثار سّيد املرسلني

 الرامحني.

 مشايخ  السّيد املرتجم له:
وأّما مشاخيي يف الرواية فهم كثري من أعالم الطائفة كاآليات واحلجج 

والسيد  الشريازي، واألعالم: املريزا حمّمد حسني النائيين، واملريزا علي أقا
، والشيخ عبد اهلل املامقاني، والشيخ حمّمد باقر  البريجندي، وأقا حسن الصدر

رضا األصفهانيِّ النجفي، والشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء )طاب ثراه(، 
وي، وسّيدنا الوالد العّلامة، والشيخ حمّمد كاظم نهاللكوالسيد جنم احلسن 
ادي اخلراساني، واملريزا حممَّد الطهرانّي، والشيخ حمسن الشريازي، والسيد م

املعروف بأقا بزرك الطهراني نزيلي سامراء، واحلاج الشيخ عباس القّمي، 
وغريهم مّمن ذكرت ترامجهم وأسانيدهم بإمجعها يف الكتاب )أقرب 

                                                           

: السورّية؛ فقد مّر هذا االسم ومسَّها املصّنف ، وأعتقُد أن الصحيحكذا يف األصل 1.
 )السورّية(. 
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اجملازات(. هذا ما أردت بيانه يف هذا املختصر قضاء للوطر وإبقاء لألثر. أسال 
 سبحانه أن جيعل عاقبة أمري خريًا، ويرزقين احلسنى يف الدين والدنيا؛ انَّه اهلل

باإلجابة جدير وهو على كّل شيء قدير. كتبته يف غاية االستعجال وتوّزع البال 
هـ يف بقعة النجف الطيِّبة 1149يوم األربعاء الثاني عشر من ذي القعدة سنة 

وأنا األقّل علي نقي النقوي عفي عنه. الزكّية على مشرِّفها ألف سالم وحتية، 
هـ على يد أقّل 1181شهر ربيع األوَّل سنه  14يس وقد مّت استنساخه يوم اخلم

اخلليقة بال شيء يف احلقيقة. حمّمد صادق بن احلسن آل حبر العلوم الطباطبائّي 
 هـ.1181سنة  Š وآله الكرام i احلسيّن عفى اهلل عن  جرائمه بالنيب
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 العقود الذهبية يف السلسلة النسبيةقصيدة 

 (1852رقم الوثيقة ) (.1بقلم السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )
 



 29 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية

 (1852رقم الوثيقة ) (.2ممتاز العلماء )بقلم السيد علي نقي بن 
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 قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية

 (1852رقم الوثيقة ) (.1بقلم السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )
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 قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية

 (1852رقم الوثيقة ) (.4بقلم السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )
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 قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية

 (1852رقم الوثيقة ) (.8بقلم السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )
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 قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية 
 (1852رقم الوثيقة ) (.6بقلم السيد علي نقي بن ممتاز العلماء )
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 الفصل الثاني

 وإجازاتمراسالت 

 السيد علي النقوي 
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 اهداء كتاب من السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1851رقم الوثيقة )إىل الشيخ علي كاشف الغطاء.  
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 إجازة الشيخ هادي كاشف الغطاء

 (1854رقم الوثيقة )إىل السيد علي نقي بن ممتاز العلماء.  
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 الغطاءإجازة الشيخ هادي كاشف 
 (1854رقم الوثيقة )إىل السيد علي نقي بن ممتاز العلماء.  
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 رسالة الشيخ هادي كاشف الغطاء

 (1858رقم الوثيقة )إىل السيد علي نقي بن ممتاز العلماء.  
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 رسالة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1858رقم الوثيقة )إىل الشيخ هادي كاشف الغطاء.  
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 رسالة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1856رقم الوثيقة )إىل الشيخ هادي كاشف الغطاء.  
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 رسالة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1857رقم الوثيقة )إىل السيد صادق ال حبر العلوم.  
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 قصيدة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1855رقم الوثيقة )إىل السيد صادق ال حبر العلوم.  
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 قصيدة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1859رقم الوثيقة )(. 1يؤرخ فيها وفاة الشيخ اغا بزرك الطهراني) 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  46
 جج

 

  
 ممتاز العلماءقصيدة السيد علي نقي بن 

 (1859رقم الوثيقة )(. 2يؤرخ فيها وفاة الشيخ اغا بزرك الطهراني) 



 47 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 قصيدة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1859رقم الوثيقة )(. 1يؤرخ فيها وفاة الشيخ اغا بزرك الطهراني) 

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  45
 جج

 

 
 رسالة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1891رقم الوثيقة )إىل السيد صادق ال حبر العلوم.  
 

 



 49 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 رسالة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (1891رقم الوثيقة )إىل السيد صادق ال حبر العلوم.  
 

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  81
 جج

 

 
قصيدة السيد علي نقي النقوي يف وصف النجف االشرف وعلمائها 

 (1892رقم الوثيقة )(. 1) ˆومدح االمام علي 
 



 81 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
قصيدة السيد علي نقي النقوي يف وصف النجف االشرف وعلمائها 

 (1892رقم الوثيقة )(. 2) ˆومدح االمام علي 
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  82
 جج

 

 
قصيدة السيد علي نقي النقوي يف وصف النجف االشرف وعلمائها 

 (1892رقم الوثيقة )(. 1) ˆومدح االمام علي 



 81 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
قصيدة السيد علي نقي النقوي يف وصف النجف االشرف وعلمائها 

 (1892رقم الوثيقة )(. 4) ˆومدح االمام علي 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  84
 جج

 

 
قصيدة السيد علي نقي النقوي يف وصف النجف االشرف وعلمائها 

 (1892رقم الوثيقة )(. 8) ˆالمام علي ومدح ا



 88 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

  

 

 الفصل الثالث

 كتابات السيد النقوي

 يف جملة الرضوان

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  86
 جج

  

 



 87 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 1املتحف العربي من االدب العصري )
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  85
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 2املتحف العربي من االدب العصري )



 89 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 1املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  61
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 4املتحف العربي من االدب العصري )

 



 61 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 8املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  62
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 6املتحف العربي من االدب العصري )

 



 61 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 7املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  64
 جج

 

 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان  
 (1891رقم الوثيقة )(. 5املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 68 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 9املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  66
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )

 



 67 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  65
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 12املتحف العربي من االدب العصري )
 



 69 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  71
 جج

 

 

 

 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 
 (1891رقم الوثيقة )(. 14املتحف العربي من االدب العصري )

 



 71 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 18املتحف العربي من االدب العصري )
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  72
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 16املتحف العربي من االدب العصري )



 71 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 17املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  74
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 15املتحف العربي من االدب العصري )

 



 78 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 19املتحف العربي من االدب العصري )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  76
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 21املتحف العربي من االدب العصري )

 



 77 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 21املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  75
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 22املتحف العربي من االدب العصري )



 79 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 22املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  51
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 21املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 51 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 24املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  52
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 28املتحف العربي من االدب العصري )

 



 51 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891ثيقة )رقم الو(. 26املتحف العربي من االدب العصري )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  54
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 27املتحف العربي من االدب العصري )

 



 58 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 25املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  56
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 29املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 57 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  55
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )

 



 59 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 12املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  91
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 11املتحف العربي من االدب العصري )

 



 91 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 14املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  92
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 18املتحف العربي من االدب العصري )

 



 91 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 16املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  94
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 17املتحف العربي من االدب العصري )

 



 98 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 15املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  96
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 19املتحف العربي من االدب العصري )

 



 97 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 41املتحف العربي من االدب العصري )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  95
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 41املتحف العربي من االدب العصري )

 



 99 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891قم الوثيقة )ر(. 42املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  111
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 41املتحف العربي من االدب العصري )

 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 44املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  112
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 48املتحف العربي من االدب العصري )

 
 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 46املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  114
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 47املتحف العربي من االدب العصري )

 



 118 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 45املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  116
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 49املتحف العربي من االدب العصري )

 



 117 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 81املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  115
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 81املتحف العربي من االدب العصري )

 



 119 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 82املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  111
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 81املتحف العربي من االدب العصري )

 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 84املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  112
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 88املتحف العربي من االدب العصري )

 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 86املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  114
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 87املتحف العربي من االدب العصري )

 



 118 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 85املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  116
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 89املتحف العربي من االدب العصري )

 



 117 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 61املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  115
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 61املتحف العربي من االدب العصري )

 



 119 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 62املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  121
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 61املتحف العربي من االدب العصري )

 



 121 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1891رقم الوثيقة )(. 64املتحف العربي من االدب العصري )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  122
 جج

 

 إجازة السيد حممد حممد صادق الصدر 
 (1495رقم الوثيقة )(. 1إىل السيد عبد الستار احلسين ) 

 

 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 
 (1894ة )رقم الوثيق(. 1حملات حول السفور واحلجاب )

 



 121 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 2حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  124
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 1حملات حول السفور واحلجاب )

 



 128 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 4حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  126
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 8حملات حول السفور واحلجاب )

 



 127 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 6حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  125
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 7حملات حول السفور واحلجاب )

 
 



 129 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 5حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  111
 جج

 

 
 بعنوان  مقاالت للسيد علي النقوي

 (1894رقم الوثيقة )(. 9حملات حول السفور واحلجاب )

 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 11حملات حول السفور واحلجاب )

 
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  112
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 11حملات حول السفور واحلجاب )

 



 111 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 12حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  114
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 11حملات حول السفور واحلجاب )

 



 118 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 14حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  116
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 18حملات حول السفور واحلجاب )

 



 117 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 16حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  115
 جج

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 17حملات حول السفور واحلجاب )

 



 119 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان 

 (1894رقم الوثيقة )(. 15حملات حول السفور واحلجاب )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  141
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898)رقم الوثيقة (. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 141 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  142
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 141 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 
 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  144
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898الوثيقة )رقم (. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 148 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  146
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 147 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  145
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 9للسيد علي نقي النقوي )

 



 149 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 تفسري القرآن 
 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  181
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 181 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 12للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  182
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 181 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 14للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  184
 جج

 

 
 القرآنتفسري 
 (1898رقم الوثيقة )(. 18للسيد علي نقي النقوي )

 



 188 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 16للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  186
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 17للسيد علي نقي النقوي )

 



 187 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 15للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  185
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 19للسيد علي نقي النقوي )

 



 189 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 21للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  161
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 21للسيد علي نقي النقوي )

 



 161 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 22للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  162
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 21للسيد علي نقي النقوي )



 161 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 24للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  164
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 28للسيد علي نقي النقوي )



 168 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 26للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  166
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 27للسيد علي نقي النقوي )



 167 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 25للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  165
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 29للسيد علي نقي النقوي )



 169 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 القرآنتفسري 
 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  171
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )



 171 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 12للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  172
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 171 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 14للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  174
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 18للسيد علي نقي النقوي )

 



 178 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 16) للسيد علي نقي النقوي

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  176
 جج

 

 
 تفسري القرآن

  (1898رقم الوثيقة )(. 17للسيد علي نقي النقوي )



 177 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

  (1898رقم الوثيقة )(. 15للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  175
 جج

 

 
 تفسري القرآن

  (1898رقم الوثيقة )(. 19للسيد علي نقي النقوي )



 179 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

  (1898رقم الوثيقة )(. 41للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  151
 جج

 

 
 تفسري القرآن

  (1898رقم الوثيقة )(. 41للسيد علي نقي النقوي )

 



 151 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 42للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  152
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 41للسيد علي نقي النقوي )

 



 151 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 44للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  154
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 48للسيد علي نقي النقوي )

 



 158 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 46) للسيد علي نقي النقوي

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  156
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 47للسيد علي نقي النقوي )

 



 157 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 45للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  155
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 49للسيد علي نقي النقوي )

 



 159 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 القرآنتفسري 
 (1898رقم الوثيقة )(. 81للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  191
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 81للسيد علي نقي النقوي )

 



 191 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 82للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  192
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 81للسيد علي نقي النقوي )

 



 191 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 84للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  194
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 88للسيد علي نقي النقوي )

 



 198 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 86للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  196
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 87للسيد علي نقي النقوي )

 



 197 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 85للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  195
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 89للسيد علي نقي النقوي )

 



 199 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 61للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  211
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898الوثيقة )رقم (. 61للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 62للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  212
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 61للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 64للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  214
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 68للسيد علي نقي النقوي )

 



 218 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 66للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  216
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 67للسيد علي نقي النقوي )

 



 217 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 65للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  215
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 69للسيد علي نقي النقوي )

 



 219 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 69للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  211
 جج

 

 
 تفسري القرآن

 (1898رقم الوثيقة )(. 71للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تفسري القرآن

 (1898الوثيقة )رقم (. 71للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  212
 جج

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  214
 جج

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896الوثيقة )رقم (. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 218 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  216
 جج

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 217 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896الوثيقة )رقم (. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  215
 جج

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 219 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم

 (1896رقم الوثيقة )(. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  221
 جج

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 221 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  222
 جج

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 221 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  224
 جج

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 228 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  226
 جج

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 227 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897الوثيقة )رقم (. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  225
 جج

 

 
 حول كتاب اعيان الشيعة

 (1897رقم الوثيقة )(. 9للسيد علي نقي النقوي )

 



 229 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  211
 جج

 

 
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  212
 جج

 

 

 مقاالت خمتلفة
 (1895رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 



 211 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  214
 جج

 

 

 مقاالت خمتلفة
 (1895رقم الوثيقة )(. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 218 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 خمتلفةمقاالت 

 (1895رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  216
 جج

 

 مقاالت خمتلفة 
 (1895رقم الوثيقة )(. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 217 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 9للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  215
 جج

 

 
 مقاالت خمتلفة

 (1895رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 219 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  241
 جج

 

 ˆ نهضة االمام احلسني 
 (1899الوثيقة )رقم (. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 241 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  242
 جج

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 



 241 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  244
 جج

 

 
 ˆ احلسنينهضة االمام 
 (1899رقم الوثيقة )(. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 248 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  246
 جج

 

 
 ˆ نهضة االمام احلسني

 (1899رقم الوثيقة )(. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 247 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 ˆ نهضة االمام احلسني 
 (1899رقم الوثيقة )(. 9للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  245
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 249 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 2للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  281
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 1للسيد علي نقي النقوي )

 



 281 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 4للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  282
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 8للسيد علي نقي النقوي )

 



 281 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 6للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  284
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 7للسيد علي نقي النقوي )

 



 288 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 5للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  286
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 9للسيد علي نقي النقوي )

 



 287 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

 
 اثبات الرجعةكتاب النجعة يف 

 (1611رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  285
 جج

 

 
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 11للسيد علي نقي النقوي )

 



 289 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 

  
 كتاب النجعة يف اثبات الرجعة

 (1611رقم الوثيقة )(. 12للسيد علي نقي النقوي )

 



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  261
 جج

  

 



 261 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 فهرس املوضوعات

 (7...................).........................................األولالفصل 

  ......................(.......7)ترمجة سيد العلماء السيد علي النقوي 

 (9.)ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء.....................

 (16.....)......مع التحقيق ترمجة حياة السيد علي نقي بن ممتاز العلماء

 (16..........)...........................نسب السيد املرتجم له

 (17)..هجرة  السّيد املرتجم له اىل النجف، وشروعه يف الدراسة

 ( 22........)...............................مؤلفات السيد املرتجم له

 (26......)..................................مشايخ السيد املرتجم له

 (29)قصيدة العقود الذهبية يف السلسلة النسبية بقلم السيد النقوي.....
 

 (18..........................................)................الفصل الثاني

  ........................(...18)مراسالت وإجازات السيد علي النقوي 

 (17).....اهداء كتاب من السيد النقوي إىل الشيخ علي كاشف الغطاء

 (15).............النقويإجازة الشيخ هادي كاشف الغطاء إىل السيد 

 (41.).............النقويرسالة الشيخ هادي كاشف الغطاء إىل السيد 

 (41)..............رسالة السيد النقوي إىل الشيخ هادي كاشف الغطاء



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  262
 جج

 (41..)............رسالة السيد النقوي إىل السيد صادق ال حبر العلوم

 (44.).............قصيدة السيد النقوي إىل السيد صادق ال حبر العلوم

 (48)قصيدة السيد النقوي يؤرخ فيها وفاة اغا بزرك الطهراني.........

 (45.).............رسالة السيد النقوي إىل السيد صادق ال حبر العلوم

 (81)قصيدة للسيد يف وصف النجف وعلمائها ومدح االمام علي......
 

 (88...............................)...........................الفصل الثالث

 (88...).........................يف جملة الرضوان  كتابات السيد النقوي 

 (87).بعنوان املتحف العربي من االدب العصري....... مقاالت السيد

 (112)مقاالت للسيد علي النقوي بعنوان حملات حول السفور واحلجاب.

 (141).تفسري القرآن للسيد علي نقي النقوي..........................
 (212.)...تلخيص عماد االسالم يف علم الكالم للسيد علي نقي النقوي

 (221)...............الشيعة للسيد علي نقي النقويحول كتاب أعيان 
 (229.)...........................مقاالت خمتلفة للسيد علي نقي النقوي

 (219)...................نهضة االمام احلسني للسيد علي نقي النقوي
 (245)......كتاب النجعة يف اثبات الرجعة للسيد علي نقي النقوي....

 (261......................)..............................عاتفهرس املوضو

 (267....................)........من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

 

  



 261 عدد خاص بسيد العلماء آية اهلل السيد علي النقي النقوي
 

 من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

يف الرد على الفتاوى الوهابية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ  األجوبة النجفية .1

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.1161) هادي كاشف الغطاء 

 أحكام املتاجر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء  .2

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ حتسني البلداوي.1259)

هـ (1121 ،)اإلمامة، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء  .1

 حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء، تأليف: األستاذ سعد نعمة علي. .4

 حبوث ومقاالت، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .8

اهلل العظمى الشيخ علي كاشف التعادل والتعارض والرتجيح، تأليف: آية  .6

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.1411) الغطاء 

 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء، تأليف: الدكتور باسم خريي. .7

 -هـ 1414دليل خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة، اإلصدار اخلامس ) .5

 م(، إعداد: قسم الذخائر للمخطوطات.2112

 التجويد، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء رسالة يف فن  .9

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.1161)

 ، تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء `زيد بن علي  .11

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.1166)

اهيته والفرق بني الضاد والظاء وما يلحق بذا اللفظ من الفوائد، الصوت وم .11

هـ(، حتقيق: 1166) تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 

مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ أ. د. حممـد كاظـم البكـاء، م. فضيلة عبوسي 

 العامري، م. رفاه عبد احلسني الفتالوي.



 السادساملوسوعة الوثائقية/ اجلزء  264
 جج

 اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء الغيب والشهادة، تأليف: آية  .12

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.1166)

الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف  .11

 الغطاء.

 القواعد الستة عشر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء  .14

عامة/ الشيخ الدكتور عباس هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء ال1225)

 كاشف الغطاء.

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  .18

هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ مصطفى ناجح 1411) الغطاء 

 الصراف.

املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس  .16

 اء.كاشف الغط

جمموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء، قرص ليزري، إعداد مؤسسة كاشف  .17

 الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية. 

 املدخل إىل الشريعة اإلسالمية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .15

 كاشف الغطاء  املقبولة احلسينية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي .19

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.1161)

 املنتخب من القواعد الفقهية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .21

 املوسوعة الوثائقية، صدر منها مخسة أجزاء، إعداد قسم الوثائق واألرشفة. .21

خ عباس نبذة الغري يف أحوال احلسن اجلعفري، تأليف: آية اهلل العظمى الشي .22

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.1121) كاشف الغطاء 
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